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بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان        
    په افغانستان کی د بشری حقونو د پاره د فیاض بنسټ     

      FAYAZ Foundation For Human Rights in Afghanistan 
 

 حوت هرات، تابنده باد!  ۲۴حوت کابل و ۳خاطرات قربانیان قیامهای 
 1۴01حوت  2۴

 
 

توانستند بدینگونه با ارادهٔ آهنین و    13۵۷حوت    2۴الی   22دهاقین هرات با قیام خودجوش شان در

تانکها را از نزد    ،کاربرد وسایل ابتدائی زراعتی خویشعشق به وطن، آزادی و عقاید شان، و با  

دست آورند و به امید تصفیهٔ هرات از  ه  پرچم ب  عساکر تا دندان مسلح اردوی تحت کنترول خلق و

ند. اگر قیام کنندگان  دهروزها به مبارزات خود ادامه    ،وجود عوامل حکومت دست نشاندهٔ روسها

 های سفید  کندهار به رهبری شهنواز تنی را که با بیرق ۀ نیرنگ قوای تازه نفس فرق  ب هرات فری
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، نمیخوردند، قیام شان به هدف نزدیک شده بود و کابل و مسکو را  ند تسلیمی و صلح فرا رسید  

 دچارتب لرزهٔ سقوط رژیم نموده بود.  

مردم کابل در برابراشغالگران روس و حکومت  13۵۸قیام مردمی و خود جوش دوم و سوم حوت  

افغانستان توسط اردوی شوروی    ۀ دهٔ شان حماسهٔ دیگریست که دو ماه بعد از اشغال بیشرماندست نشان

جنرال گروموف »با دیدن قیام سوم    ۀ ین قیام پیام روشنی به روسها داد. به گفتاوقت براه انداختند.  

   « حوت فهمیدیم که در حلقهٔ دوستان نه، بلکه در محاصرهٔ دشمنان هستیم.

وهٔ قهریهٔ و اسلحهٔ روسی تحت نام دفاع از »انقالب برگشت ناپذیرثور« توسط روسها  هر دو قیام با ق 

سرکوب    کشتار، زندانی ساختن و   ،و ادارهٔ پوشالی شان در کابل بشدت سرکوب شد. بعد از هردو قیام

افراد مظنون به اشتراک در قیام در شهرهای هرات و کابل و روستا های اطراف آن آغاز یافت و  

نظیف هللا نهضت ها، شهنواز تنی    ،ن قربانی بجا گذاشت.  عاملین سرکوب و کشار ها یعنیهزارا

اروپا، امریکا، هنوستان و... بدون ترس از عدالت، به زندگی    رها، مسؤلین اگسا و خاد، امروز د 

ال به  طفیلی شان ادامه میدهند. اما متأسفانه بازمانده های قربانیان فعال نیستند و دست عدالت تا ح

    مظنونین نرسیده است.

 « بنیاد فیاض برای حقوق بشر در افغانستان»
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